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1 Norsk RegnskapsStiftelse
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) ble etablert i april 1989. Bak NRS står følgende stiftende organisasjoner:
-

Den norske Revisorforening (DnR)
Econa
Handelshøyskolen BI
Regnskap Norge
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norske Finansanalytikeres Forening (NFF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Børs

Regnskapsstandardstyret (RSS)
Ved utgangen av 2018 består NRS av tre hovedorganer; et overordnet stiftelsesstyre, et fagorgan IFRS (FO IFRS) og et regnskapsstandardstyre (RSS).
Stiftelsesstyret er ansvarlig for å vedta NRS' strategi og sikre finansieringen av NRS' virksomhet. I tillegg utpeker stiftelsesstyret medlemmer til FO IFRS og RSS, og skal informeres om
innholdet i vedtatte standarder før de kan publiseres.
RSS er det standardsettende organ for alle regnskapsstandarder, veiledninger, høringsutkast,
diskusjonsnotat og andre uttalelser om god regnskapsskikk.
RSS kan delta i den offentlige debatt om slike spørsmål. Det er opprettet tre fagutvalg under
RSS; fagutvalg små foretak, fagutvalg ideelle organisasjoner og fagutvalg pensjoner.

2 Regnskapsstandardstyrets aktivitet i 2018
Avviksanalyse
Den 21. juni 2017 fremmet Finansdepartementet Prop. 160 L (2016-2017). I denne proposisjonen fulgte departementet opp enkelte av forenklingsforslagene fra regnskapslovutvalget.
Lovutvalgets hovedforslag – en regnkapsstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs
– var av forslagene som ikke ble fulgt opp. Finansdepartementet mente det var behov for mer
arbeid før det kunne tas stilling til lovutvalgets forsalg til ny regnskapslov. Hovedsakelig
mente departementet at de økonomiske og administrative konsekvensene ikke var tilstrekkelig
utredet.
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I januar 2018 besluttet Regnskapsstandardstyret å utarbeide en avviksanalyse til Finansdepartementet, som viser forskjellene mellom gjeldende god regnskapsskikk og NRS (NOU) 1. Formålet med analysen er å gi et bidrag til det videre arbeidet med lovforslaget, primært i forbindelse med vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene. Avviksanalysen ble
oversendt Finansdepartementet i desember 2018.
Begrenset regnskapsplikt
Regnskapslovens bestemmelse om begrenset regnskapsplikt trådte i kraft 1. januar 2018. Bestemmelsen gjelder, men var uten materielt innhold inntil det forelå en regnskapsstandard.
Fagutvalg små foretak har i 2018 arbeidet med en regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt. Et høringsutkast ble publisert i desember 2018, med høringsfrist 20. mars 2019. Det er
tilstrekkelig at det foreligger et høringsutkast for å kunne anvende bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt.
Endrede standarder
I 2017 ble det vedtatt endringer i aksjeloven og regnskapsloven, samt at det ble vedtatt en ny
likestillings- og diskrimineringslov. Lovendringene trådte i kraft 1. januar 2018, og medførte
behov for å oppdatere NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak, NRS 16 Årsberetning og
NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Oppdaterte versjoner ble publisert i
februar / mars 2018.
Det er foretatt en justering i NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser som følge av at
IFRS 9 trådte i kraft 1. januar 2018.
I påvente av en avklaring fra Finansdepartement om regnskapsloven 2, ble det i oktober 2018
besluttet at det ikke skal arbeides med standardsetting i Norsk RegnskapsStiftelse.
Endrede veiledninger
To veiledninger er endret i 2018. NRS (V) Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger ble endret i oktober 2018, mens NRS (V) Pensjonsforutsetninger ble oppdatert per 31. desember 2018.

3 Ytterligere opplysninger
Nærmere opplysninger kan gis av NRS' sekretariat. Leder for sekretariatet er
Harald Brandsås.
Adressen er:
Norsk RegnskapsStiftelse
Postboks 2914 Solli
0230 OSLO
Telefon
23 36 52 00
E-post
nrs@revisorforeningen.no
Web
www.regnskapsstiftelsen.no
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Høringsutkast til ny regnskapsstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs, utarbeidet innenfor rammen av lovforslaget (se årsrapport 2016 og 2017 for ytterligere opplysninger om dette arbeidet)
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NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11
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